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Senior Consultant voor de Practice Zorg

Wat ga je doen?

 Je bent een sterke sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders, directieleden en senior 

management binnen het zorgdomein

 Je bouwt een netwerk op binnen het C-level en bij toezichthouders in het zorgdomein en verrijkt jouw 

gesprekspartners met nieuwe inzichten

 Je krijgt op een natuurlijke wijze opdrachten gegund om de nieuwe toezichthouder, bestuurder, het 

directielid of de senior manager te vinden, omdat jij de autoriteit bent binnen het zorgdomein met het 

juiste netwerk

 Je geeft opdrachtgevers binnen de zorg toegang tot een marktbrede scope op de kandidaten die naar 

de toekomst toe het verschil gaan maken

 Je bent een verbinder die intrinsiek gemotiveerd is om binnen een groeiend, ambitieus en jong bedrijf 

zich verder te ontwikkelen tot headhunter die het executive search-vak geheel beheerst



Functie in het kort
Voor zorgorganisaties is het van belang dat hun sleutelposities door de juiste 

mensen worden ingevuld: een organisatie moet ‘future proof’ zijn en blijven! 

Doordat de wereld sneller dan snel verandert, zijn inzichten van ‘buiten’ voor 

organisaties verrijkend. Wij helpen onze opdrachtgevers om succesvol te zijn 

in deze snel veranderende wereld. Dit vraagt om veranderkracht, met name 

daar waar het gaat om mensen. Wij kennen deze mensen en geven onze 

klanten toegang tot hen. Zo helpen wij onze opdrachtgevers succesvol te 

worden en blijven. 

Als Senior Consultant voor de Practice Zorg bij Whyz Executive Search 

(Whyz), ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw 

sector. Met deze kennis inspireer je je netwerk binnen het zorgdomein, 

waaraan je vanaf je start werkt en waarin je zichtbaar bent. Je krijgt de kans 

om dit netwerk, binnen de gestelde kaders, zo in te richten als jij wilt. Ook 

ben je aanwezig op relevante seminars en bezoek je netwerkevents. Je 

schrijft artikelen en organiseert inspirerende netwerkbijeenkomsten. Je 

vertegenwoordigt Whyz bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Continu 

bouw je aan jouw visie-ontwikkeling door nieuwe kennis op te doen. Je bent 

daardoor een graag geziene ‘gast’ in je netwerk. 

Als Senior Consultant draag je de verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

executive search- en interimopdrachten. Je bent dé sparringpartner en hét 

gezicht voor de opdrachtgever. Vanzelfsprekend ben je het eerste 

aanspreekpunt en houd je de regie op opdrachten in jouw portefeuille. Per 

opdracht stuur je daarom een projectteam aan, bestaande uit een aantal 

collega’s. 
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 een passie hebt voor organisaties en hun businessmodellen gecombineerd met interesse in 

mensen én hoe zij individueel en/of als team optimaal functioneren

 een in- en extern netwerk van beslissers binnen het zorgdomein weet op en uit te bouwen om 

zodoende bestaande opdrachtgevers van Whyz nóg meer, en nieuwe opdrachtgevers voor het 

eerst, aan onze organisatie te verbinden

 sparringpartner en klankbord kunt én wilt zijn voor de (potentiële) opdrachtgevers van Whyz.

 in staat bent om een projectteam aan te sturen waarmee je gezamenlijk verantwoordelijk bent 

voor het uitvoeren van executive search- en interimopdrachten

 er van houdt om deel te nemen aan netwerkevents om zo je kennis te verbreden en mensen 

aan elkaar en aan jou te verbinden

 energie krijgt van het organiseren van interne kennissessies, externe events voor jouw 

netwerk en het schrijven van artikelen

past bij Whyz Executive Search wanneer je:



Need to haves

 WO werk- en denkniveau

 Minimaal tien jaar relevante werkervaring, waarin je actief bent geweest in een omgeving met 

verschillende stakeholders

 Specifieke branche- en/of vakkennis vanuit het zorgdomein

 Commercieel inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel

 Executiekracht en lef

 Incasseringsvermogen en flexibiliteit

 Wereldwijs en authentiek

Nice to haves

 Management ervaring

 Thuis in een functie op het gebied van relatiemanagement

 Ervaring met projectmatig werken

 Helicopterview

 Internationale ervaring



Je bent succesvol als Senior Consultant voor de Practice Zorg bij Whyz, wanneer je je binnen een jaar 

weet te ontwikkelen tot een zelfstartende, scherp op de bal spelende en altijd nieuwsgierige 

gesprekspartner voor (potentiële) opdrachtgevers en je omgeving. Jij durft de vraag achter de vraag te 

stellen en bent in staat opdrachtgevers te adviseren. Iedere opdracht in jouw portefeuille is op orde en 

wordt door jou gestructureerd uitgevoerd. 

Je schakelt snel, omdat geen situatie hetzelfde is en bent daarbij oplossingsgericht. Je kunt veel ballen 

tegelijk in de lucht houden en weet wat je kunt delegeren en wat je zelf moet doen. Dat wat 

organisaties en mensen drijft en succesvol maakt achterhaal je door je interesse hiervoor. 

Je bent succesvol als je door jouw adviesvaardigheden een gelijkwaardige gesprekspartner en 

kritische sparringpartner bent voor zowel opdrachtgevers als kandidaten, waaraan het vinden van de 

juiste match wordt toevertrouwd. 

Wanneer ben je succesvol in deze functie?



Wij zijn Whyz: opgericht in 2010 en actief in de financiële en zakelijke 

dienstverlening, pensioenen, zorg, woningbouw en utilities. Wij richten ons op het 

bemiddelen van toezichthouders, bestuurders, directieleden en senior management, 

zowel vast als interim. Inmiddels werken we met vijf Senior Consultants die worden 

ondersteund door researchconsultants en een professioneel secretariaat. 

Whyz kenmerkt zich door actief en gestructureerd potentials te zoeken en te vinden 

en biedt hiermee een kwalitatieve dienstverlening waarvan het resultaat 

voorspelbaar is. Iedereen binnen Whyz heeft kennis van een of meer vakgebieden, 

waardoor iedereen afzonderlijk een sterke sparringpartner is voor zijn/haar 

contactpersonen. Wij zijn: nieuwsgierig, actief, ondernemend, gastvrij, transparant en 

hebben humor. 

Kwaliteit staat bovenaan! Whyz kiest ervoor een klein aantal opdrachten per Senior 

Consultant in portefeuille te nemen en de opdrachtgever hiermee de maximale 

aandacht te geven. Door tijd te besteden aan het doorgronden van de wensen en 

eisen van een opdrachtgever, zijn we in staat complexe vraagstukken op te lossen. 

Wij geloven erin dat een exclusieve searchopdracht onze opdrachtgevers toegang 

geeft tot de beste kandidaten op de arbeidsmarkt. 

Als Senior Consultant voor de Practice Zorg bij Whyz werk je zelfstandig en heb je 

alle vrijheid om je eigen netwerk op en uit te bouwen binnen jouw branche. Je werkt 

nauw samen met een team van ervaren collega’s. We staan open voor jouw ideeën 

om onze dienstverlening verder te verbeteren of te ontwikkelen.

Wie zijn wij?

Leiden
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Adres:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Voor meer informatie kun 

je contact opnemen met:

Casper de Mooy

06 2297 1131

casperdemooy@whyz.nl


